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Till medlemskommunerna i Fyrbodal
 
Ärende: Remiss - plan för tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal
 
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i ca
25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att
matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta bidrar
till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller
t o m 2022-12-31. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats och ärendet presenterar en
plan för framtagandet.
 
Direktionen beslutade 2022-06-17 att skicka ut förslaget till samverkansavtal till medlemskommunerna 
på remiss. Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 28 september 2022. 
Ange i ämnesraden: "Kommun - Remiss nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal.
 
Ansvarig tjänsteperson: Processledare Eva-Britt Karlsson, eva-britt.karlsson@fyrbodal.se
 
Bifogas
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Plan för tecknande av nytt samverkansavtal 
gällande Teknikcollege Fyrbodal 

Förslag till beslut  
Direktionen föreslås besluta att skicka ut förslag till samverkansavtal till kommunerna.  
 

Sammanfattning 
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i ca 
25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att 
matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta bidrar 
till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller 
t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats och ärendet presenterar en 
plan för framtagandet 

Bakgrund 
Teknikcollege Fyrbodal är certifierat och nuvarande samverkansavtal gäller t o m 20221231 

Under 2021 gjordes en genomlysning av Teknikcollege Fyrbodal där man bland annat 
konstaterade att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande samverkansavtal och att 
avtalet är skrivet mellan de 5 kommunernas utbildningsförvaltningar. Eftersom Teknikcollege 
grundtanke är samverkan mellan skola och näringsliv är målet att i kommande avtal inkludera alla 
kommuners utbildningsförvaltningar och näringslivenheter. 

Beskrivning av ärendet 
På mötet presenteras en plan för framtagande av nytt samverkansavtal gällande Teknikcollege 
Fyrbodal. 

1 april - Utbildningschefer. Info om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är i gång.  

8 april - Kommundirektörer. Information om att arbetet med ett nytt samverkansavtal är igång.  

20 april - Näringslivsutvecklare. Presentera förslag till samverkansavtal.  

13 maj - Utbildningschefer. Presentera förslag till samverkansavtal.  

24 maj – Regional styrgrupp tillstyrkte förslag till samverkansavtal  

2 juni - AU Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.  

17 juni – Direktionen Beslut om att skicka ut förslag till samverkansavtal på remiss.  
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Bedömning och synpunkter 
Berörda nätverk och regional styrgrupp har tillstyrkt förslag till samverkansavtal. 

Bedömningen är att förslaget kan skickas ut på remiss till medlemskommunerna.  

 

Finansiering 
Se bilaga till förslag för samverksavtal  

Samverkansavtalet finansieras av kommunerna i Fyrbodal enligt fördelningsprincipen – 
kommuninvånarantal utifrån år 2021. 

Det totala beloppet för avtalstiden uppgår till 6.950.992 kr.  

En årlig revidering av budgeten genomförs och beslutas av den regionala styrgruppen. 

-  

Koppling till mål 
Kompetensförsörjning och Utbildning:  

-Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå 

Ansvarig tjänsteperson 
-  

Eva-Britt Karlsson 

Processledare TC Fyrbodal  

Fyrbodals kommunalförbund 



2022-04-19 

Förslag till Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal  

 

Bakgrund 

Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan de 13 kommunerna Bengtsfors, Dals 
Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Åmål ingick inte i Teknikcollege Fyrbodal 
vid det ursprungligande bildandet men i samband med att åter-ansökan godkändes 2017 kom Åmål 
med. Nu är det dags för nästa om-certifiering inför år 2023-2027.   

Beskrivning av verksamheten 

Teknikcollege initierades 2004 av Industrirådet och idag finns 24 regionala Teknikcollege där en 

region består av minst tre kommuner.  

I regionerna ingår sammanlagt 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag. 

Regionen drivs av en regional styrgrupp och det finns också en regional processledare, som har ett 

övergripande ansvar för den operativa verksamheten. 

Varje regionalt Teknikcollege är i sin tur uppbyggt av flera lokala Teknikcollege som består av 

närliggande utbildningsanordnare, företag och kommuner. Arbetet här drivs av en lokal styrgrupp.  

Företagen är aktiva i samarbetet genom att påverka utbildningarnas innehåll och dela med sig av sin 

kompetens på olika sätt. De bidrar också till att de studerande utbildas med modern och relevant 

utrustning.  

Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar så att 

tillräckligt många elever väljer dem. 

Arbetet inom Teknikcollege Fyrbodal involverar skolor och utbildningsanordnare på gymnasiet och 
vuxenutbildningen och sker i nära samarbete med näringslivet. Tillsammans kartlägger företag och 
utbildningsanordnare behovet av arbetskraft på kort och lång sikt. Utbildningsutbudet anpassas i 
möjligaste mån till näringslivets efterfrågan på kompetens.  

Genom samarbete med företagen ges möjligheten till arbetsplatsförlagd utbildning, feriearbete och 
praktik av olika slag. Programsamverkan ger ett större kursutbud och de sammanhållna skoldagarna 
ger mer tid för lärande i skolan samt att efterlikna näringslivets arbetstider.  

Teknikcollege Nationella Handledarutbildning (godkänd av Skolverket) erbjuds alla handledare på 
företagen. 

Parter 

Parter i detta avtal är kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål samt Fyrbodals 
kommunalförbund.  

 

 

 

 



 

Avtalsperiod 

Avtalet löper över certifieringsperioden på fem år och avser verksamhetsåren 2023-2027. Om någon 
part vill säga upp avtalet efter certifieringsperiodens slut skall uppsägning ske senast den 30 juni (1,5 
år före avtalets utgång). Uppsägning meddelas skriftligen till samtliga kommuner.  

Ekonomi 

Avtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av parterna. 

Budgeten ska omfatta: 

-medlemsavgiften i riksföreningen enligt gällande taxa. 

-lönekostnad för gemensam regional processledare. 

-övriga kostnader. 

Kostnader för Teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021. Avgiften faktureras respektive kommun årsvis 
under Q1.  Kommunerna beslutar själva var kostnaden tas och hur samverkan och poster fördelas 
mellan utbildning och näringsliv.   

Ansvar och uppdrag 

Administration och processledning 

Fyrbodals Kommunalförbund åtar sig att under avtalsperioden samordna och administrera den 
samverkan som omfattas av detta samverkansavtal.  

Den regionala processledaren är heltidsanställd för uppdraget som processledare för Teknikcollege, 
av Fyrbodals kommunalförbund och placerad på förbundets kansli.  

Regional processledare arbetar på uppdrag av regional styrgrupp och årlig beslutad regional 
handlingsplan. Regional processledare samverkar med övriga verksamheter inom näringsliv, 
utbildning och kompetensförsörjning på kommunalförbundet. 

Regional styrgrupp 

Den regionala styrgruppen håller samman all regional verksamhet inom ramen för Teknikcollege. 

Det åligger den regionala styrgruppen att kvalitetssäkra både den regionala och den lokala 

Teknikcollegeverksamheten. Detta görs genom arbetssätt som medger fortlöpande utveckling och 

uppföljning. Den regionala styrgruppen ansvarar för samordning av verksamhetens utveckling. 

Styrgruppen ska främja regional samverkan inom Teknikcollege. 

Arbetet i den regionala styrgruppen sker hela tiden med utgångspunkt i teknik- och 

industriföretagens kompetensförsörjningsbehov och i de analyser som görs av det behov som finns 

eller väntas uppstå. 

 

 

 

 

 



 

Regional styrgrupp ansvarar för: 

• Årlig verksamhetsplanering 

• Fastslagande, revision och uppföljning av regionala utvecklingsmål 

• Kvalitetssäkring av regionens aktiviteter inom ramen för Teknikcollege 

• Ansökningar, certifieringar och utbildningsutbud inom Teknikcollege 

• Gemensam kommunikation och marknadsföring 

• Nationell rapportering till RTS 

• Rapportering till Teknikcolleges intressenter 

• Framställan av underlag inför regional självgranskning 

• Regional ansökan till granskningskommittén när det är dags för regional återgranskning 

• Säkerställande av Teknikcolleges finansiering enligt riktlinjerna 

• Säkerställande av att den regionala och de lokala styrgrupperna aktivt arbetar med att 

uppfylla Teknikcolleges åtta kriterier 

• Delegering, men också stöd, till lokala styrgrupper 

• Enkäter och kvalitetsuppföljningar 

• Uppdatering om arbetet i lokala styrgrupper och information till lokala styrgrupper om 

arbetet på regional nivå 

• Påverkansarbete gentemot lokala och regionala politiker 

• Behovsanalys 

• Tydlig handlingsplan 

• Arbetsleda den regionala processledaren 

Den regionala styrgruppens sammansättning 

Teknikcollege är till för att tillgodose företagens kompetensbehov. Därför är det viktigt att det är 

teknik- och industriföretagens behov som styr arbetet. Näringslivet ska därför vara i majoritet i den 

regionala styrgruppen och styrgruppsordföranden ska vara en näringslivsrepresentant.  

I den regionala styrgruppen ska det också finnas representanter från skolledningen i de kommuner 

som är berörda, så att de får en inblick i och förståelse för Teknikcolleges verksamhet och därigenom 

möjlighet att stötta arbetet på bästa sätt. 

I styrgruppen bör det också ingå representanter för andra aktörer med insikt i arbetsmarknad och 

kompetensbehov: arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden inom Industrirådet. Även 

Arbetsförmedlingen, regional kompetensplattform samt närliggande högskolor har sin plats i 

styrgruppen, samtliga på adjungerade platser. 

För att främja utvecklingsarbetet bör styrgruppens deltagare ha förankrat sina mandat i den egna 

organisationen. 

 

 

 

 

 



Utbildningsanordnarnas roll  

Teknikcollege är en samverkansform i ständig utveckling. Det gäller därför för både rektorer och 

lärare att hålla sig uppdaterade och själva arbeta aktivt med Teknikkoncept för att eleverna ska få ut 

så mycket som möjligt av sin studietid. 

Rektor inom Teknikcollege 

Som rektor för en Teknikcollege-certifierad utbildning är man ytterst ansvarig för att förankra 
Teknikcollege som koncept på sin skola och synliggöra de mervärden som samverkan med 
näringslivet skapar. Detta sker bland annat genom återkommande lokala självskattningar och genom 
regelbunden revidering av den lokala handlingsplan som ska finnas på skolan. Därför är man som 
rektor även ytterst ansvarig för lärarnas kompetensutveckling inom ramen för Teknikcollege och ska 
också se till att personalen i de olika arbetslagen ges utrymme att utveckla samverkan inom 
Teknikcollege. 

Som rektor ansvarar man för att Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier efterlevs i utbildningarna på 
skolan.  

Fri rörlighet 

Fri rörlighet gäller för studerande från någon av de avtalsslutande parterna avseende utbildningar 
som anordnas inom ramen för Teknikcollege Fyrbodal.  

Utvärdering och kvalitetssäkring 

All verksamhet inom Teknikcollege Fyrbodal utvärderas och kvalitetssäkras enligt Teknikcolleges 
nationella instrument för kvalitetsutvärdering. Hela Teknikcollege Fyrbodals verksamhet granskas i 
samband med återcertifiering och ingående delar utvärderas systematiskt i ett återkommande 
system. 

Förändringar i samverkansavtalet 

Samverkansavtalet ska årligen följas upp av den regionala styrgruppen i syfte att se om andra tillägg 
eller ändringar av samverkansavtalet behöver göras. 

Tvist 

Tvister på grund av detta samverkansavtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
avtalsparterna och, i andra hand, av svensk allmän domstol. 

Samverkansavtalets giltighet 

Detta samverkansavtal ska undertecknas av samtliga parter för att vara giltigt.  

Samverkansavtalet upprättas i 15 exemplar, varav ett tillfaller varje avtalspart.  

Bilaga: Budget Teknikcollege Fyrbodal år 2023-2027 

 

Underskrifter och datum  

Fyrbodals Kommunalförbund                                                  XXX Kommun  

 

 



 



Specifikation av kostnader år: 2023 2024 2025 2026 2027

Summa Personal 993 600 1 023 408 1 054 110 1 085 734 1 118 306 5 275 157

Summa resekostnader 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

Summa Övriga kostnader 261 600 273 000 284 720 296 910 309 604 1 425 835

Totalsumma 1 305 200 1 346 408 1 388 830 1 432 644 1 477 910 6 950 992

Se flik 2 

Total-
budget 5 år

Resekostnader 

Övriga kostnader

Personal



Samverkansparter 2023 2024 2025 2026 2027
Bengtsfors 45 006 46 427 47 890 49 401 50 962
Dals-Ed 22 758 23 477 24 216 24 980 25 770
Färgelanda 31 423 32 415 33 436 34 491 35 581
Lysekil 68 194 70 347 72 563 74 852 77 217
Mellerud 44 172 45 567 47 003 48 485 50 017
Munkedal 50 344 51 934 53 570 55 260 57 006
Orust 73 179 75 489 77 868 80 324 82 862
Sotenäs 43 515 44 888 46 303 47 764 49 273
Strömstad 63 208 65 204 67 258 69 380 71 572
Tanum 61 902 63 857 65 869 67 947 70 093
Trollhättan 282 121 291 028 300 197 309 668 319 452
Uddevalla 271 859 280 442 289 278 298 404 307 833
Vänersborg 188 624 194 579 200 710 207 042 213 583
Åmål 58 895 60 754 62 669 64 646 66 688
Summa 1 305 200 1 346 408 1 388 830 1 432 644 1 477 910

Kommun Invånarantal %
Bengtsfors 9443 3,45%
Dals-Ed 4775 1,74%
Färgelanda 6593 2,41%
Lysekil 14308 5,22%
Mellerud 9268 3,38%
Munkedal 10563 3,86%
Orust 15354 5,61%
Sotenäs 9130 3,33%
Strömstad 13262 4,84%
Tanum 12988 4,74%
Trollhättan 59193 21,62%
Uddevalla 57040 20,83%
Vänersborg 39576 14,45%
Åmål 12357 4,51%
Ackumulerat 273 850 100,00%

2023 2024 2025 2026 2027
Belopp att fördela 1 305 200 1 346 408 1 388 830 1 432 644 1 477 910

FINANSIERING
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  2022-09-01 KS/2022:1128 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Teckna nytt samverkansavtal kring Teknikcollege inom Fyrbodal 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att 
Teckna nytt samverkansavtal avseende Teknikcollege inom Fyrbodal perioden 2023-
2027. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Finansiering sker ur Kommunstyrelsens pott till förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknikcollege är en samverkansform mellan industri/näringsliv och utbildning, som 
finns i cirka 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras 
utbildningar för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka 
utbildningars utformning. Detta bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad 
tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 2022-12-31. 
 
Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan de 13 kommunerna 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. 
 
Under 2021 gjordes en genomlysning av Teknikcollege Fyrbodal där man bland annat 
konstaterade att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande samverkans-
avtal och att avtalet är skrivet mellan de 5 kommunernas utbildningsförvaltningar. 
Eftersom Teknikcollege grundtanke är samverkan mellan skola och näringsliv, är målet 
att i kommande avtal inkludera alla kommuners utbildningsförvaltningar och 
näringslivsenheter. 
 
Parterna i detta avtal är kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, 
Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, 
Vänersborg och Åmål samt Fyrbodals kommunalförbund. Avtalsperioden löper över 
certifieringsperioden på fem år och avser verksamhetsåren 2023-2027. Om någon part 
vill säga upp avtalet efter certifieringsperiodens slut, ska uppsägning ske senast den 30 
juni (1,5 år före avtalets utgång). Uppsägning ska meddelas skriftligen till samtliga 
kommuner. 
 
Avtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av parterna. Budgeten ska bland 
annat omfatta medlemsavgiften i riksföreningen enligt gällande taxa, lönekostnad för 
gemensam regional processledare samt övriga kostnader. Kostnaden för projektet 
fördelas efter invånarantal i de olika deltagande kommunerna. För Orust del ligger 
kostnaden på cirka 75 000-80 000 kronor per år. Företagen har ett stort behov av 
arbetskraft och vi behöver arbeta vidare med att få våra ungdomar att utbilda sig mot 
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denna sektor. Styrgruppen håller samman all regional verksamhet inom ramen för 
Teknikcollege. 
 
Bedömning 
Orust kommun bör teckna avtalet för att vara en del av den satsning som behöver ske 
för att säkra rekryteringen i framtiden för våra företag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande
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Kommunförvaltningen 
Katarina Levenby, sektorchef 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna upprättat samverkansavtal om naturbruksutbildning åren 2023-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och 
nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  
 
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget 
började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla 
kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter 
som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd 
Naturbruk. Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 
önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget 
skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler 
alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal 
dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. 
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 
2023-01-01--2026-12-31. 
 
För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att 
underteckna det. 
 
Bedömning 
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande 
utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat 
val och Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom 
naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:  
• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt  
 gymnasiesärskola.  
• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 
• Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-01 KS/2022:108

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands 
kommuner. 
 
Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till 
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet 
ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla 
kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och 
till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i gymnasiesärskolan 
betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Det som har varit en fråga för diskussion kring fortsatt avtal har varit att vi idag har flera 
naturbruksskolor som inte drivs av regionen och därför inte heller delfinansieras av 
regionen. I vårt närområde finns Dingle Naturbruksgymnasiet, Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp samt några enstaka inriktningar på gymnasieskolor inom Fyrbodalsområdet. 
När någon av våra elever väljer att läsa på någon av dessa skolor så får vi som kommun 
betala hela kostnaden och regionen betalar inte halva kostnaden. För kommuner som 
ligger nära dessa skolor har detta en stor ekonomisk påverkan och kritiska röster har 
höjts kring detta.  
 
Vad gäller Orust kommun så har vi i dagsläget ett fåtal elever som valt att läsa på 
Nuntorp. Vi kan se över tid att vi nästan alltid har några få elever som väljer någon av 
ovanstående gymnasieskolor där inte regionen är huvudman. Det innebär ökade 
kostnader. En plats via regionen kostar cirka 100 000 kronor medan en plats på de 
övriga naturbruksgymnasierna kostar cirka 200 000 kronor. Det är ett fåtal elever hos 
oss detta berör så vi anser att kostnaden är hanterbar för vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna kommunens yttrande som sitt 
remissvar; det vill säga att kommunen inte har några synpunkter på avtalet och har för 
avsikt att underteckna det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef Lärande



Betygsresultat VT22
Preliminära ur system

Meritvärde åk 9 

230,3
(217,4 VT21)

241♀, 218♂️
(228♀, 205♂️ VT21)

Når målen i alla ämnen åk 9

80,2% 
(73,8% VT21)

81% ♀ 79% ♂️
(75% ♀, 72% ♂️ VT21)

Behörighet till yrkesgymnasium

91,6%
(87,9% VT21)

93% ♀, 89% ♂️
(88% ♀, 88% ♂️ VT21)



Läsa-skriva-räkna



Betygsresultat
Jämförelse föregående år av årskurs (Grön - bättre än föregående år, Gul lika, Röd sämre än föregående år)

Skola Årskurs

Meritvärde 

18/19

Meritvärde 

19/20

Meritvärde 

20/21

Meritvärde 

21/22

Når målen 

alla ämnen 

18/19

Når målen 

alla ämnen 

19/20

Når målen 

alla ämnen 

20/21

Når målen 

alla ämnen 

21/22

Behörig yrkes- 

program

18/19

Behörig yrkes- 

program

19/20

Behörig yrkes- 

program

20/21

Behörig 

yrkes- 

program

21/22 Skola

Ellös skola 6 207 184 201 199 79 69 69 75 Ellös skola

Henåns skola 6 216 224 218 193 65 63 47 40 Henåns skola

Varekil 6 212 239 215 214 77 84 78 88 Varekil

Ängås 6 230 225 240 232 84 67 83 81 Ängås 

Henån 7 210 213 196 191 72 68 52 64 Henån

Henån 8 200 201 226 201 66 63 72 60 Henån

Henån 9 208 211 213 230 68 73 71 76 80 85 88 89 Henån

Ängås 7 224 222 209 212 75 74 67 64 Ängås 

Ängås 8 221 222 225 206 75 73 72 61 Ängås 

Ängås 9 228 234 226 231 67 88 79 85 87 98 89 95 Ängås 

Utveckling "samma" kull över åren från åk 6 till åk 9. Följ färg.

Skola Årskurs

Meritvärde 

18/19

Meritvärde 

19/20

Meritvärde 

20/21

Meritvärde 

21/22

Når målen 

alla ämnen 

18/19

Når målen 

alla ämnen 

19/20

Når målen 

alla ämnen 

20/21

Når målen 

alla ämnen 

21/22

Behörig yrkes- 

program

18/19

Behörig yrkes- 

program

19/20

Behörig yrkes- 

program

20/21

Behörig 

yrkes- 

program

21/22 Skola

Ellös skola 6 207 184 201 199 79 69 69 75 Ellös skola

Henåns skola 6 216 224 218 193 65 63 47 40 Henåns skola

Varekil 6 212 239 215 214 77 84 78 88 Varekil

Ängås 6 230 225 240 232 84 67 83 81 Ängås 

Henån 7 210 213 196 191 72 68 52 64 Henån

Henån 8 200 201 226 201 66 63 72 60 Henån

Henån 9 208 211 213 230 68 73 71 76 80 85 88 89 Henån

Ängås 7 224 222 209 212 75 74 67 64 Ängås 

Ängås 8 221 222 225 206 75 73 72 61 Ängås 

Ängås 9 228 234 226 231 67 88 79 85 87 98 89 95 Ängås 
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 

 
 Lärandeutskottets 
representanter 
 Berörd rektor 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 12 september 2022 
verksamhetsbesök vid Ellös skola. Representanterna samlas klockan 
08.15 vid Ellös skolas expedition.  
 
Program för besöket 
08.30-09.15 Ledningens information/dialog med politiken. 
09.15-10.00 Intervju med elever i årskurs F-6 (max en elev från varje 
årskurs 2-6). 
10.00-11.00 Intervju med personal (inklusive fika). 
11.00-12.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Skolans rektor deltar. 
12.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt 
sammanträde. Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från 
utskottet för 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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lärande samt eventuellt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Från 
lärandekontoret centralt deltar 3-4 personer, bland annat sektorchef och 
sekreterare/administratör. 
 
Rapportering till utskottet för lärande 
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens 
sammanträde.  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
 
 
 
 

http://www.orust.se/
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Tfn 0304-33 41 15 

 
 Rektor för Ellös skola 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför 
verksamhetsbesöket den 12 september 2022. Vi ger er program samt 
frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till 
personal och elever som kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid. 
 
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till 
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande 
bedömning om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt 
kunna ge förslag till utvecklingsområden. 
 
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill 
jag meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen 
deltar.  
 
Skuggning 
Ordförande och vice ordförande genomför 1-2 besök per termin där de 
följer en verksamhet under en dag eller del av dag. Syftet är att få en god 
inblick i personalens vardag och förskolans/skolans verksamhet. Besök 
fördelas så att de sker där man inte har privat koppling till verksamheten. 
 
 
ORUST KOMMUN 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Sektor Lärande 
 
 
 
Marika Carlberg 
Sekreterare/administratör 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 

Personal 
 

 Vad är speciellt på denna enhet? 

 Vilka speciella utmaningar finns? 

 Vad är ni mest stolta över? 

 Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen? 

 Hur hanterar ni den ekonomiska situationen? 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 

Elever 
 
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan. 

2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant? 

3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för 
dig att lära  
 dig ett ämne du tycker är svårt? 

4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan. 

5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren? 

6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna. 

7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan. 

8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna 
ska  
 innehålla? 

9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte 
bra med  
 en lektion? 
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10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal? 

11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd? 

12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven? 

13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?  

14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande 

behandling. 

15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan? 

16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på? 

 
 
 



Skola - brukarenkät VT22 åk3, 4 och 6

Svarsfrekvens

Total 81,4% (48/59)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 30 62,5

Pojke 18 37,5

Total 48 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 23 47,9

Stämmer helt och hållet 21 43,8

Vet ej 2 4,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,05

Median 6,67



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 14 29,2

Stämmer ganska bra 13 27,1

Stämmer helt och hållet 9 18,8

Vet ej 9 18,8

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 5,73

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 2,1

Stämmer ganska bra 29 60,4

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 0 0

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,85

Median 6,67



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 2,1

Stämmer ganska bra 21 43,8

Stämmer helt och hållet 26 54,2

Vet ej 0 0

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,4

Median 10



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 12 25

Stämmer helt och hållet 15 31,2

Vet ej 17 35,4

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,85

Median 6,67



På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 2,1

Stämmer ganska dåligt 5 10,4

Stämmer ganska bra 17 35,4

Stämmer helt och hållet 22 45,8

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,78

Median 6,67



I min skola respekterar vi varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 6 12,5

Stämmer ganska bra 18 37,5

Stämmer helt och hållet 23 47,9

Vet ej 1 2,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,87

Median 6,67



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 3 6,2

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 16 33,3

Vet ej 11 22,9

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,3

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 16 33,3

Stämmer helt och hållet 26 54,2

Vet ej 4 8,3

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,49

Median 10



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 7 14,6

Stämmer ganska bra 25 52,1

Stämmer helt och hållet 9 18,8

Vet ej 7 14,6

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 6,83

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 19 39,6

Stämmer helt och hållet 22 45,8

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8

Median 6,67



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 28 58,3

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,59

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 4,2

Stämmer ganska dåligt 6 12,5

Stämmer ganska bra 9 18,8

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 13 27,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,43

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 5 10,4

Stämmer ganska dåligt 8 16,7

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 17 35,4

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 6,59

Median 6,67



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 8,3

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 21 43,8

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 1 2,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,09

Median 6,67



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 3 6,2

Stämmer ganska bra 23 47,9

Stämmer helt och hållet 17 35,4

Vet ej 2 4,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,25

Median 6,67



Totalt medelvärde

Medelvärde 7,59



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 8,05 (8,52)

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 5,73 (6,31)

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 7,85 (8,5)

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 8,4 (8,82)

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 7,85 (7,64)

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 7,78 (7,87)

I min skola respekterar vi varandra 7,87 (8,4)

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 7,3 (7,43)

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 8,49 (8,72)

Jag har studiero på lektionerna 6,83 (7.01)

Jag känner mig trygg i skolan 8 (8,37)

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 8,59 (9,24)

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

7,43 (8,09)

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 6,59 (7,9)

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 7,09 (8,6)

Jag är nöjd med min skola som helhet 7,25 (8,5)

(..) Orust åk 2,3,4 och 6



Läsa-Skriva-Räkna garantin

Instruktion:
Dela till skolchef eller av skolchef utsedd.

    

Skolenhet F-3: Ellös skola

Årskurs: F- 3

Datum:  220615 (senast)

För er som arbetat med bedömningsstöd hur många av eleverna kan läsa, 

skriva och räkna?

Lägg till rad vid flera klasser/grupper ämnen.

Vad är er analys av utfallet?

FSK: När vi delar eleverna i mindre grupper kan vi se stora vinster för att 

stärka fler individer och på så vis få en högre måluppfyllelse.

Klass Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
svenska 
senast i åk 
3 
Antal flickor /

Totalt antal 

flickor

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
svenska 
senast i åk 
3
Antal pojkar /
Totalt antal 
pojkar

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
matematik 
senast i åk 
3
Antal flickor /
Totalt antal 
flickor

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
matematik 
senast i åk 
3 
Antal pojkar /

Totalt antal 

pojkar

FSK 10/12 712 11/12 12/12

Åk 1-2 Gul 10/11 (varav 1 

SvA)

6/6 (varav 1 SvA) 10/11 6/6

Åk 1-2 Röd 8/9 (varav 2 är 

SvA)

7/9 (varav 1 är 

SvA)

8/9 8/9

Åk 3 10/10 9/13 (varav1 SvA) 10/10 9/13
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